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Úvod
Záměrem zpracovaného dokumentu bylo naformulovat a popsat základní směry rozvoje městského
obvodu Hrabová pro následující  léta. Celý dokument je zpracován s využitím standardních metod
a postupů, charakteristických pro podobné dokumenty. Smyslem tvorby dokumentu bylo na základě
znalosti stávající situace v městském obvodu Hrabová vycházející z názorů občanů (anketa pořádaná
ve dnech …), setkání starosty obce s občany (19.1. a 21.3.) a diskuse pracovní skupiny (uskutečnilo se
celkem 9 jednání – 31.1.,  20.2.,  22.3.,  9.4.,  24.4.,  14.5.,  29.5.,  5.6.  a 22.6.) formulovat představy
o budoucnosti městského obvodu. Strategickou část dokumentu tvoří vize a strategické rozvojové
cíle.  Implementační část tvoří  potom opatření a aktivity,  jejichž úkolem je pomoci tyto představy
dosáhnout. Dokument byl vytvářen v období od ledna do června 2018 a vychází z týmově zpracované
vize Hrabové pro rok 2040 s tím, že základní strategické rozvojové oblasti a cíle jsou formulovány pro
následující dvě volební období, tedy na léta 2018–2026.

Na  zpracování  se  podílela  pracovní  skupina,  sestavená  z místních  občanů,  reprezentujících  různé

odbornosti, demografické a sociální skupiny. Konkrétně byl tým tvořen následujícími členy:

1. Igor Trávníček

2. Ing. Bohumil Rundt

3. Ing. Jan Dvořák

4. Ing. Bedřich Chlupatý

5. Mgr. Alica Strnišťová

6. Libor Pilch

7. Ing. Květoslava Hrabovská

8. Vladislava Kopitzová

9. Petr Novák

10. Pavel Žižka

11. Mgr. Petr Žižka

12. Mgr. Jan Šumbera

Metodické  vedení,  moderování  pracovních  jednání  a  koučování  týmu  zajišťoval  Ing.  Vladimír

Vavrečka, CSc. ze společnosti VAV Enterprise plc, s. r. o. a pedagog Vysoké školy podnikání a práva,

a.s. 

Předkládaný dokument prošel procesem veřejného projednání. Dokument byl pro zájemce zveřejněn

jednak na webu MOb Hrabová a jednak v tištěné podobě byl přístupný v prostorách ÚMOb Hrabová

v období měsíců července a srpna 2018. Obdržené připomínky občanů (celkem 5) byly zapracovány

do dokumentu, který byl předložen k závěrečnému veřejnému projednání na setkání s občany dne

4. 9.  2018.  Setkání  se  konalo v zasedací  místnosti ÚMOb Hrabová.  Poznatky  a  připomínky vzešlé

z tohoto  setkání  s občany  byly  projednány  pracovní  skupinou  dne  20.  9.  2018  a  následně  byly

zapracovány do konečné verze dokumentu, určené k projednání zastupitelstvem MOb Hrabová.   
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Aktualizace  byla  připravena  od  února  do  září  2020  Kontrolní  a  iniciační  skupinou  v  upraveném

složení:  

       1. Igor Trávníček

       2. Vladislava Kopitzová

       3. Miroslav Houžvička

       4. Ing. Bohumil Rundt

       5. Ing. Jiří Skalský

       6. Mgr. Alica Strnišťová

       7. Ing. Jan Socha

       8. Ing. Jan Dvořák

       9. Ing. Květoslava Hrabovská

       10. Ing. Bedřich Chlupatý

       11. Ing. Miroslav Poláček

       12. Mgr. Jiří Slepička

Veškeré výstupy v této fázi zpracovával  Ing. Jan Dvořák a byly předloženy ke schválení zastupitelstvu

v září 2020.

Proces formulace strategie – vize, strategické rozvojové oblasti a formulace jednotlivých opatření - je

tímto  možné  považovat  za  ukončený.  Proces  naplňování  strategie,  tedy  rozpracování  časových

a finančních  souvislostí  naformulovaných  opatření  a  jednotlivých  aktivit  bude  již  v kompetenci

samosprávy a Úřadu městského obvodu Hrabová. 

1 Vize – Hrabová 2040

1.1 Užší znění vize1

Hrabová  2040  –  komunikativní  příměstské  sídlo,  příjemné  a  bezpečné  pro  všechny  generace

místních  obyvatel,  atraktivní  pro  zájemce  o  příměstskou  rekreaci  a  vstřícné  pro  ohleduplné

podnikání.

1

? Užší znění vize slouží zejména pro prezentační potřeby a mělo by být prvním rámcovým seznámením
s vizí sídla (obce, města, městského obvodu) zejména pro nezasvěcené. 
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1.2 Širší znění vize2

Hrabová  2040  –  bezpečné příměstské  sídlo  s převážně  venkovským  charakterem,  komunikující

uvnitř  i  na  venek,  příjemné  pro  své  obyvatele  všech  generací svým  urbanismem,  komplexní

technickou i dopravní infrastrukturou, dobrou  dopravní obslužností, kvalitní  péčí o výchovu dětí

a mládeže, stejně jako o  spokojený život seniorů, atraktivní svou  pestrou volnočasovou nabídkou

nejen  pro místní  obyvatele,  ale  i  pro návštěvníky,  vyhledávající  zajímavou příměstskou rekreaci

a vstřícné pro ohleduplné podnikání zejména malých, ale i  středních firem, nezatěžujících životní

prostředí.   

2 Strategické rozvojové oblasti Hrabové do roku 2040
Identifikace a formulace strategických rozvojových oblastí byla provedena na základě názorů občanů

a znalosti problematiky a situace v Hrabové, garantované zejména členy pracovní skupiny. Vymezené

oblasti se vztahují  primárně k období let 2018 – 2026 a jejich posláním je zajistit naplňování vize

Hrabová 2040. Na základě vývoje a situace v rámci MOb Hrabová by měly být tyto strategické oblasti

po uplynutí první  části  období  (2018 –  2026)  vyhodnoceny  a  případně aktualizovány  na základě

aktuální úrovně poznání. 

1) Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

2) Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava

3) Bezpečnost občanů 

4) Péče o výchovu dětí a mládeže

5) Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory

6) Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka

7) Podnikání a pracovní příležitosti

3 Hodnocení stávajícího stavu a SWOT analýza
Hodnocení stávajícího stavu bylo realizováno s využitím výstupů anketního šetření mezi občany (viz

kap.  3.1)  a  zpracováním  SWOT  analýzy  v členění  dle  jednotlivých  identifikovaných  strategických

rozvojových  oblastí  a  to  metodou  expertního  zpracování.  Expertní  východiska  (znalost  dané

problematiky) vycházela ze znalostí jednotlivých členů pracovní skupiny, podílejících se na zpracování

strategického dokumentu a metodického vedení moderátora a kouče týmu.

2

? Širší znění vize je již snahou o přiblížení představ o budoucnosti sídla a slouží již pro více zasvěcené
(obyvatelé obce apod.). 
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3.1 Souhrnné výsledky ankety
V závěru  roku  2017  bylo  realizováno  anketní  šetření  mezi  občany.  Toto  šetření  bylo  částečně
ovlivněno aktuálním řešením problematiky školky, nicméně nabídlo i některé další podněty.

č. navržené akce počet podnětů

1. školka 13

2. kulturní dům 12

3. protihluková stěna Místecká 12

4. úprava a údržba zeleně 11

5. sportovní hala 8

6. kanalizace 7

7. kontrola emisí zóny 6

8. zákaz vjezdu nad 12T 5

9. Prodloužená Mostní 4

10. oddychová zóna u Ostravice 4

11. chodník na Vratimov 4

12. úprava náměstí Šídlovce 3

13. zjednosměrnění Šídlovce 3

14. zrušení zpoplatnění Místecké 3

15. oprava mostku + chodníků v esíčku na jihu 2

16. navýšení hlídek MP 2

17. chodníky kolem Paskovské 2

18. oprava podchodu Šídlovec 2

19. instalace laviček 2

20. modernizace autobus. zastávek 2

21. modernizace bytového fondu 2

22. rozšíření parkovacích míst na Šídlovci 2

23. oprava Klasné 2

24. sloupky na Domovské 2

č. navržené akce počet podnětů

25. měření rychlosti na Paskovské 2

26. parkování před tržnicí 1

27. nové centrum Hrabové 1

28. VO na nových ulicích 1

29. dopravní situace Bělská 1

30. bezplatný internet 1

31. přechod pro chodce u sokolského hřiště 1

32. budování cyklostezek 1

33. rekonstrukce hasičárny 1

34. komunitní centrum 1

35. parkoviště u kostela 1

36. tramvaj 1

3.2 SWOT analýza
SWOT  analýza  vznikla  na  základě  expertního  přístupu,  garantovaného  znalostmi  členů  pracovní

skupiny.
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3.2.1 Urbanismus,  životní  prostředí,  technická  infrastruktura,  občanská  vybavenost
a bydlení 

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 22. 3. 2018 a upravena a doplněna na základě jednání

ze dne 9. 4. 2018 a aktualizována 7. 9. 2020.

Silné stránky Slabé stránky

 Možnost  využívat  infrastruktury  a  servisu
města Ostravy - obec leží na samém okraji
průmyslového města. Využívá tedy výhody
města  (kulturní,  sportovní,  společenské
zázemí, veřejná doprava atd.) 

 Hrabová  tedy  umožňuje  poměrně  klidný
život  podobný  venkovu  (především
vesnická část) a přitom „servis“ velkoměsta

 Příroda,  blízkost  přírody,  množství  zeleně
(řeka  Ostravice,  významné krajinné  prvky
na území Hrabové, Beskydy)

 Šídlovec - sídliště s lidskou tváří, které má
zajímavou architekturu

 Volné  pozemky  vhodné  k výstavbě
rodinných domů

 Inženýrské sítě na většině území obce
 Atraktivita prostředí pro bydlení (příjemné

bydlení), zájem o novou výstavbu v obci
 Hřiště Sokola Hrabová
 Pošta v obci 

 Zhoršená kvalita ovzduší, negativní jevy v podobě
zhoršeného životního prostředí pak jsou spojeny
nejen s nedalekou hutí Arcelor Mittal, ale bohužel
též  s  novou  průmyslovou  zónou  a  nárůstem
dopravy

 Chybějící kanalizace v jižní části
 Některé  části  v  obci  jsou  zanedbané,  zvýšené

nebezpečí ukládání odpadu na divoké skládky
 Šídlovec  -  nesladěný  vzhled  jednotlivých  domů,

část   obytných  domů  v horším  stavu
(nerekonstruované),  nedokonalá  pasportizace
obecního  bytového  fondu,  chybí  plány  na
investice a koncepce údržby

 Technická  infrastruktura  –  nutné  rozšiřování
a úpravy vzhledem k výraznému nárůstu zástavby
rodinných domů 

 Menší průmyslové zóny vklíněné do obytné části
obce (Tajga, Beta) 

Příležitosti Hrozby

 Územní  plán,  který  bude  do  budoucna
dávat  jasné  mantinely  pro  to,  kde  je
prostor pro život a rekreaci a kde je prostor
pro čistý, moderní průmysl, který bude do
budoucna přispívat k ekonomickému růstu
obce, nikoliv k jeho devastaci

 Spolupráce,  komunikace  a  soužití
s moderními  a  ŽP  nezatěžujícími
průmyslovými zónami 

 Udržitelný růst počtu obyvatel
 Atraktivita  zachovalé  volné  krajiny  pro

návštěvníky
 Vybudování  centra  městského  obvodu

(poblíž kostela sv. Kateřiny)
 Stávající  nedostatečná  estetická  úprava

veřejných  prostranství  –  např.  obnovení
parku na Šídlovci 

 Zájem o  výstavbu  domů  na  zanedbaných
pozemcích

 Plán  revitalizace  zeleně  -  omlazení,

 Neřízený rozvoj obce, kde rodinné domy vrůstají
do přírody a průmysl do obytných zón i přírody

 Špatné ovzduší může odrazovat od bydlení
 Rozšiřování  území  průmyslových  zón  a  nárůst

ekologické zátěže 
 Zánik vodní nádrže Pilíky 
 Degradace  architektonické  hodnoty  nového

Šídlovce  nejednotným  vzhledem  jednotlivých
vchodů v rámci bloku

 Postupné ubývání přírody pro divoce žijící zvěř
 Stárnoucí bytový fond a jeho podfinancování
 Omezené možnosti ovlivnění činnosti developerů
 Případný zájem developera o pozemek bývalé MŠ

s  cílem  vysokého  zhodnocení  stavební  parcely
z důvodu vysoké atraktivity umístění pozemku
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případně  vykácení  s následnou  výsadbou
mladých  a  možná  vhodnějších  druhů
stromů

 Dobudování chybějící kanalizace 
 Zalesnění ploch – např. pod Místeckou ulici
 Modernizace bytového fondu 
 Sjednotit vzhled fasád na Šídlovci 
 Využití prostoru po školce na V. Huga 
 Větší  míra  usměrňování  developerských

záměrů
 Využití prostoru po likvidaci haldy Hrabová
 Možnost obnovy některých vodních ploch

(rybníků) v Hrabové
 Rozšíření hřbitova

3.2.2 Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava 
Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 22. 3. 2018.

Silné stránky Slabé stránky

 Rychlá dostupnost centra a ostatních částí

Ostravy 

 Dostupnost na dálnici

 Kvalitní obsluha veřejnou dopravou. 

 Rychlá dostupnost Beskyd

 Napojení Hrabové na cyklistické stezky

 Hluk z Místecké (D56)
 Vysoká  intenzita  individuální  automobilové

dopravy vč. nákladní a nedodržování dopravních
předpisů

 Zastaralá  koncepce  dopravy  na  Šídlovci
a nedostatek parkovacích míst

 Nedostatečná  infrastruktura  v  místech
developerské  výstavby  (nevhodné  dopravní
napojení,  nezpevněné  komunikace,  chybějící
parkovací místa a veřejné osvětlení)

 Zpoplatněná  část  Místecké  ulice  (D56),  vedoucí
přes  katastr  obce  způsobující  objíždění  přes
obytnou část

 Chybějící  chodníky  podél  frekventovaných
komunikací (ul. Frýdecká – území Vratimova)

 Nedostatečná  propustnost  křižovatek  při  sjezdu
z Místecké ulice na ul. Prodlouženou

Příležitosti Hrozby

 Zklidnění  Paskovské  zprovozněním
prodloužené Mostní

 Výstavba  tramvajové  trati  do  průmyslové
zóny

 Výstavba chodníků podél ul. Paskovské
 Protihlukové stěny – Místecká
 Usměrnit provoz aut na Šídlovci 
 Podporovat  cyklistickou  dopravu  jako

ekologickou a přitom rychlou dopravu 
 Odstranění zpoplatnění Místecké (D56) 

 Antagonistické názory  obyvatel  na  problematiku
individuální automobilové dopravy

 S rozvojem  průmyslu  (sklady  apod.)  a  výstavby
rodinných domů rostoucí automobilová doprava

 Po  zprovoznění  prodloužené  Mostní  zůstane  ul.
Paskovská průjezdná pro nákladní auta

 Odkládání řešení dopravní situace na Šídlovci

3.2.3 Bezpečnost občanů 
Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 9. 4. 2018.

Silné stránky Slabé stránky
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 Silnou  stránkou  je  venkovský  charakter
obce, kde se lidé vzájemně znají, s výjimkou
jen jižní  části obce. Stejně tak i  o Šídlovci
nelze  hovořit  jako  o  místě  s  typickou
sídlištní anonymitou 

 Relativně nízká kriminalita - občané nemají
obavu z přepadení na ulici 

 Služebna Městské policie na Šídlovci
 Sbor dobrovolných hasičů v obci

 Nedostatečná  hlídková  činnost  městské  policie,
zaměřená  na  preventivní  ochranu  před
kriminalitou v problémových lokalitách a časech.
Nereaguje  na  aktuální  problémy  kriminality
a přestupkového chování  

 Nedostatečná hlídková činnost státní policie
 Neexistující  technická  podpora  prevence

kriminality (kamerové systémy, fotopasti atd.)
 Vandalismus
 Výskyt  problémových  jedinců  stahujících  se

z velkých sídlišť a zapříčiňujících drobné krádeže,
vandalismus apod. 

Příležitosti Hrozby

 Užší  spolupráce složek MP a PČR úřadem
MOb

 Budování kamerového systému a fotopastí
 Přenos  informací  mezi  úřadem  a  občany

elektronickou formou

 Nárůst  počtu  problémových  jedinců,  stahujících
se  z  velkých  sídlišť  a  zapříčiňujících  drobné
krádeže, vandalismus apod. 

 Zvýšení  výskytu  motorových  vozidel  na
cyklostezce na ul. Domovské

3.2.4 Péče o výchovu dětí a mládeže 
Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 9. 4. 2018.

Silné stránky Slabé stránky

 Kvalitní  ZŠ  s  dostatečnou  kapacitou,  vč.
sportovišť

 Velké, veřejnosti přístupné školní hřiště
 Časté  pořádání  sportovních  a  kulturních

akcí
 Fotbalový klub Sokola Hrabová věnující se

práci s mládeží 
 Nové hřiště na sídlišti Šídlovec

 Nevyhovující stav objektu stávající školky 
 Nedostatečné  a/nebo  zastaralé  vybavení

některých  odborných  učeben  (např.  IT,  dílny)
a některých tříd na ZŠ 

 Nedostatečná kapacita školní družiny při ZŠ 

Příležitosti Hrozby

 Vybudování nové školky 
 Větší zapojení základní školy do veřejného

života 
 Postupné dovybavení vybraných učeben ZŠ
 Rozšíření kapacity školní družiny při ZŠ 
 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro

děti na pozemcích a budovách MŠ a ZŠ 
 Čerpání a  využívání dostupných dotací na

rozvoj ZŠ + MŠ
 Vytvoření  plánu pravidelné obměny IT  na

ZŠ
 Stavba nové sportovní haly v Hrabové
 Zvýšení  péče  o  předávání  tradic  (včetně

rodinných)  spojených  s  historií
a současností Hrabové

 Negativní  ovlivňování  mládeže  nadměrným
a nevhodným  užíváním  výpočetní  (počítače,
notebooky,  tablety)  a  komunikační  techniky
(chytré  telefony),  nedostatečná  počítačová
gramotnost

 Obecné snižování  zájmu dětí o sport  a  koníčky,
vedoucí ke snižování fyzické zdatnosti

3.2.5 Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory 
Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 9. 4. 2018 a aktualizována 7. 9. 2020.
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Silné stránky Slabé stránky

 Územní a vzájemná celistvost obce, mnoho
lidí žije stále jako na vesnici, znají se, vědí
o sobě a dokážou si pomoci 

 Dostatečná  a  dostupná  základní  lékařská
péče  (lékař  pro  děti  i  dospělé,  zubař)
i existence lékárny v Hrabové 

 Rehabilitační centra v obci
 Existence domů pro seniory v Hrabové 
 Existence dobře fungujícího klubu seniorů 

 Nedostatečná  kapacita  bydlení  pro  seniory  ve
všech kategoriích 

Příležitosti Hrozby

 Rozšíření  vhodných  a  potřebných  kapacit
bydlení pro seniory 

 Vybudování stacionáře pro seniory 
 Plán pro péči o seniory v jejich domácnosti

(„dojezdová  služba“,  možnost  ponechat
seniory v jejich prostředí) 

 Rozšíření aktivit pro seniory 
 Spolupráce s místními lékaři a lékárnou 
 Vybudování  moderního  zdravotního

střediska pro děti a dospělé v areálu MŠ na
ul.  V.  Huga  s  moderními  ordinacemi,
neinfekčními  a  infekčními  čekárnami,
kočárkárnami  pro  matky  s  dětmi  a  příp.
lékárnou  odpovídajícími  současným
standardům

 Nárůst  počtu  seniorů  bez  zajištěné  potřebné
denní péče 

 Nárůst pocitu opuštěnosti seniorů 
 Postupné zaostávání technické úrovně stavebního

řešení prostorů ordinací  a  čekáren za standardy
moderních zdravotních zařízení

3.2.6 Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka 
Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 24. 4. 2018.

Silné stránky Slabé stránky

 Mnoho  aktivních  spolků  a  samotných
občanů 

 V  posledních  letech  zájem  místních  lidí
o ění v městském obvodu významně vzrostl

 Možnost  volnočasových  aktivit  v blízké
okolní přírodě

 Vztah místních občanů k historii a tradicím 
 Široká  nabídka  sportovních  a  kulturních

akcí
 Podpora  spolků  a  neziskových  organizací

městským obvodem
 Cyklostezka vedoucí  od centra Ostravy do

Beskyd  a  nabídka  ostatních  cyklostezek
a cyklotras

 Atraktivita  prostředí  -  blízkost  přírodních
lokalit  v obci  a  jejím  nejbližším  okolí

 Chybějící  prostory  pro  konání  kulturních  akcí
a pro činnost spolků

 Nedostatečná  vybavenost  míst  pro  volnočasové
aktivity

 Nevyhovující zázemí areálu TJ Sokol
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(zejména protékající řeka Ostravice)

Příležitosti Hrozby

 Výstavba nového kulturního sálu
 Výstavba sportovní víceúčelové haly
 Převod areálu TJ Sokol  na městský obvod

a jeho revitalizace
 Vytvoření  malého  místního  muzea  např.

v některém  z  původních  hrabovských
stavení 

 Podpora  spolků  pro  posílení  mezilidských
vztahů  (sbližování  občanů),  vztahu
k Hrabové a jejím tradicím 

 Využití  nového centra  městského obvodu
pro setkávání a společenský život

 Zlepšení  vybavenosti  přírodních
rekreačních zón a míst

 Revitalizace prostoru Pilíků a jejich možné
využití pro rozvoj městského obvodu 

 Budování  dalších  cyklostezek  (zejména
v okolí  Ostravice,  v průmyslové zóně atd.)
a infrastruktury  pro  cyklodopravu  (např.
nabíjecí stanice, odpočívky, stojany) 

 Nedostatek  finančních  prostředků  na  výstavbu
sportovní haly

 Nesouhlas TJ Sokol s převodem areálu městskému
obvodu

 Nevytváření  podmínek  pro  setkávání  místních
obyvatel, vedoucí k odcizování

 Nedostatek  vizí  a  vítězství  každodennosti  nad
pohledem do budoucnosti 

3.2.7 Podnikání a pracovní příležitosti 
Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 24. 4. 2018.

Silné stránky Slabé stránky

 Dostupnost  pracovních  příležitostí  bez
dojíždění  (průmyslové  zóny,  blízkost
velkých zaměstnavatelů)

 Živnostníci v Hrabové 

 Obtěžování  občanů  negativními  důsledky
podnikání  v  blízkosti  obytných  částí  (exhalace,
zápach, hluk, nárůst nákladní dopravy)

Příležitosti Hrozby

 Využití úspěšně podnikajících firem v rámci
městského obvodu a spolupráce s nimi pro
podporu  dalšího  rozvoje  a  zvyšování
atraktivity Hrabové 

 Jasné  vymezení,  kde  chceme  žít  a  kde
chceme  mít  prostory  k podnikání  –  do
územního  plánu  zapracovat  omezení
nežádoucích aktivit některých lokalit (hluk,
nadměrná doprava, zápach apod.) 

 Podpora  místních  živnostníků  zejména
v oblasti  služeb  (např.  formou  zveřejnění
na  webových  stránkách  městského
obvodu, v Hrabovských listech apod.) 

 Další  zhoršování  životního  prostředí  v  Hrabové
(např. překračování emisních limitů)

 Tlak na rozšíření výrob a podnikatelských aktivit,
zatěžujících životní prostředí

 Zvýšená  dopravní  obslužnost  nových  podniků
(obtěžující nákladní doprava)

 Zvýšené náklady na odpadní hospodářství

4 Cíle strategických rozvojových oblastí do roku 20263

3
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 .Strategická rozvojová oblast
..Formulace cíle“

Termín
plnění4

Indikátory plnění cíle5

(výchozí / očekávané hodnoty)

1. Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

1.1. Vytvořit  centrum  Hrabové  v návaznosti
na stávající Úřad městského obvodu  

2018-
2026

 vybudované infrastrukturní zázemí
(objekty tvořící centrum) 

 vybavení  potřebným  městským
mobiliářem

 vytvořená nabídka služeb v oblasti
centra

 vytvořená  programová  nabídka
(kulturní  programy,  akce  apod.)
v oblasti centra

1.2. Modernizovat  a  revitalizovat  sídliště
Šídlovec  při  zachování  jeho
architektonické hodnoty

2018-
2026

(trvale)

 modernizované  /  revitalizované
budovy

 modernizované  /  revitalizované
plochy

1.3. Zachovat  vodní  nádrže  Pilíky  pro
potenciální  využití  pro  rekreaci  a  volný
čas

2018-
2026

(- 2030)

 zachované  vodní  nádrže  pro
potřeby rekreace a volnočasových
aktivit

1.4. Vyřešit  budoucí  využití areálu mateřské
školky na ulici V. Huga

2018-
2026

 zpracovaný  a  zastupitelstvem
MOb schválený záměr budoucího
využití areálu MŠ

1.5. Zachovat  rozsah  zeleně  na  území
městského  obvodu  Hrabová  minimálně
na  stávající  úrovni  (2018)  a  zajistit  její
revitalizaci.

2018-
2026

 zachovaná  rozloha  zeleně  na
území MOb 

 plocha  revitalizované  zeleně  na
území MOb

1.6. Dobudovat  kanalizační  síť  v jižní  části
a zajistit  další  rozvoj  sítě  a  technické
infrastruktury  pro  napojení  souvislé
zástavby MOb Hrabová.

2018-
2026

(trvale)

 podíl  objektů  napojených  na
kanalizační síť 

1.7. Rozšířit hřbitov v Hrabové. 2018-
2026

(- 2030)

 nová plocha hřbitova 

1.8. Zachovat poštovní služby v Hrabové. 2018-
2026

(trvale)

 existující  nabídka  komplexních
poštovních služeb  

1.9. Zřídit startovací byty 2026
(-2030)

 nové startovací byty

2. Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava

2.1. Vyřešit  dopravu  vč.  klidové  v oblasti
sídliště Šídlovec

2018-
2026

(trvale)

 zvýšení plynulosti dopravy
 uspokojená  poptávka  po

parkování

2.2. Usilovat  o  odstranění  zpoplatnění 2018-  Místecká bez poplatku

? Do roku 2026 proto, že se jedná o následující 2 volební období a je snaha udržet určitou kontinuitu
bez ohledu na výsledek voleb. 
4

? Bude doplněno po veřejném projednání
5

? Způsob jak a čím budeme měřit naplnění cíle.
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 .Strategická rozvojová oblast
..Formulace cíle“

Termín
plnění

Indikátory plnění cíle
(výchozí / očekávané hodnoty)

Místecké (D56) 2022

2.3. Zajistit  zklidnění  dopravy  po  ulici
Paskovské omezením nákladní dopravy

2019-
2026

 vytvořená a realizovaná regulační
opatření

2.4. Zajistit  ochranu  obytné  zástavby  MOb
Hrabová  před  hlukem  automobilové
dopravy a  prioritně  vybudovat
protihlukovou  ochranu  Hrabové  podél
ulice Místecké (D56)

2018-
2026

 rozsah protihlukové ochrany podél
ulice  Místecké  na  katastru  MOb
Hrabová

 stížnosti  občanů  na  hluk
způsobený  automobilovou
dopravou

2.5. Vybudovat  přímý  sjezd  ze  směru  od
Ostravy  z Místecké  ulice  (D56)  do
Hrabové  u  obchodního  centra  Makro
Cash & Carry

2018-
2022

 přímý sjezd do Hrabové

2.6. Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na
území Hrabové vybudováním kruhových
objezdů  na  křižovatkách  ulic  Mostní  –
Frýdecká  –  Buničitá  a  Paskovská  –
Prodloužená – sjezd z Místecké

2018-
2026

 kruhový objezd Mostní – Frýdecká
– Buničitá

 kruhový  objezd  Paskovská  –
Prodloužená – sjezd z Místecké

2.7. Dobudovat  a  zkapacitnit  síť  cyklostezek
na  území  Hrabové  při  zajištění  jejich
provázanosti na okolní sítě cyklostezek 

2018-
2026

 rozsah cyklostezek na území MOb
Hrabová v km

2.8. Zajistit  dostatečnou  kapacitu  a  kvalitu
komunikací  ve  vesnické  části  a  u  nové
výstavby zajistit závazky developerů

2018-
2026

(trvale)

 snižování  počtu  oprávněných
stížností  na  kapacitu  a  kvalitu
komunikací  ve  vesnické  části
obvodu

 existence  systému  zajištění
závazků developerů

 počet  nově  zahájených
developerských  stavebních
projektů  s a  bez  závazků
infrastrukturního zajištění

2.9. Napojit  ul.  Poplužní  na  Prodlouženou
Mostní

2018-
2026

 napojení ulic

2.10. Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do
Hrabové

2018-
2026

(trvale)

 snižování  počtu  oprávněných
stížností  na  rozsah  a  kvalitu
veřejné dopravy

3. Bezpečnost občanů

3.1. Zlepšit  zajištění  bezpečnostní  situace
v Hrabové  instalací  elektronických
bezpečnostních  systémů  (kamerový
systém apod.)

2018-
2026

(trvale)

 počet  instalovaných
bezpečnostních systémů

 pokryté  území  MOb
elektronickými  bezpečnostními
systémy

3.2. Zlepšit  bezpečnostní  situaci  v Hrabové
zajištěním koordinace složek IZS Úřadem
městského obvodu

2018-
2026

(trvale)

 vytvořený systém koordinace
 statistiky počtu trestných činů 

3.3. Zabránit  koncentraci  nepřizpůsobivých
občanů na území MOb Hrabová

2018-
2026

(trvale)

 vytvořený  systém  nástrojů
zabraňujících  koncentraci
nepřizpůsobivých občanů

 počty  zásahů  MP  proti
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 .Strategická rozvojová oblast
..Formulace cíle“

Termín
plnění

Indikátory plnění cíle
(výchozí / očekávané hodnoty)

nepřizpůsobivým  občanům  na
území MOb Hrabová

3.4. Zlepšit informovanost rozšířením přenosu
informací  mezi  Úřadem  městského
obvodu a občany elektronickou formou

2018-
2026

(trvale)

 počet  stížností  občanů  na
nedostatek  informací  od  ÚMOb
Hrabová

 počet  funkčních  elektronických
systémů přenosu informací

4. Péče o výchovu dětí a mládeže

4.1. Vybudovat  novou  mateřskou  školu
v sousedství Úřadu MOb Hrabová

2018-
2022

 nová mateřská škola 

4.2. Dovybavit  a  průběžně  modernizovat
základní školu v Hrabové

2018-
2026

(trvale)

 počet  učeben  se  zastaralou  /
neodpovídající úrovní vybavenosti
(2018)  

 počet modernizovaných učeben 
 počet modernizačních akcí (mimo

učebny)

4.3. Podporovat  zájmovou  činnost  dětí  a
mládeže

2018-
2026

(trvale)

 počet  fungujících  zájmových
kroužků

 počet  zapojených  dětí  v rámci
zájmových kroužků

4.4. Zachovat  a  průběžně  modernizovat
knihovnu

2018-
2026

(trvale)

 existence knihovny 
 počet modernizačních aktivit 

5. Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory

5.1. Vybudovat  další  bydlení  pro  seniory
v MOb Hrabová

2018-
2026

(trvale)

 neuspokojené  žádosti  o  bydlení
pro seniory

5.2. Podporovat služby a aktivity pro seniory,
přispívající  ke klidnému  trávení  jejich
života  v domácích  podmínkách  (např.
stacionář …)

2018-
2026

(trvale)

 počet  nových  služeb  a/nebo
aktivit

5.3. Vytvářet  podmínky  pro  práci  lékařů
v rámci MOb Hrabová

2018-
2026

(trvale)

 zajištěnáí  podmínek  pro  moderní
zdravotní  péčei pro  občany
Hrabové

6. Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka

6.1. Vybudovat kulturní sál 2018-
2022

 nový kulturní sál

6.2. Vybudovat sportovní halu 2018-
2026

 nová sportovní hala

6.3. Revitalizovat areál TJ Sokol 2020-
2026

 revitalizovaný areál TJ Sokol

6.4. Vytvářet zázemí pro cyklisty 2019-
2026

(- 2030)

 počet nově vytvořených zázemí

6.5. Vytvářet  lepší  podmínky  pro  sbor
dobrovolných hasičů vč. výchovy mladých
hasičů

2019-
2026

 vytvořené prostory pro uskladnění
výzbroje  a  výstroje  dobrovolných
hasičů

 vytvořená  klubovna  pro  výchovu
mladých hasičů
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 .Strategická rozvojová oblast
..Formulace cíle“

Termín
plnění

Indikátory plnění cíle
(výchozí / očekávané hodnoty)

6.6. Připomínat  historii  Hrabové  pro
posilování  sounáležitosti  občanů
s obvodem

2018-
2026

(trvale)

 zrealizované aktivity, zaměřené na
připomínání  historie  a  tradic
Hrabové

 komise  složená  z historiků  naší
obce

7. Podnikání a pracovní příležitosti

7.1. Zamezit  podnikání  zatěžující  občany
negativními vlivy

2018-
2026

(trvale)

 počet  stížností  občanů  na
negativní  vlivy  podnikatelských
aktivit, 

7.2. Podporovat služby občanům poskytované
živnostníky

2018-
2026

(trvale)

 vytvořený systém podpory  služeb
pro  občany,  poskytovaných
živnostníky

 počet  podpořených  živnostníků,
poskytujících služby občanům

5 Opatření vycházející ze strategických cílů do roku 2026
Opatření  a  aktivity  formulují  způsoby  naplňování  vize  a  z ní  vycházejících  strategických  cílů  ve

střednědobém  období.  Opatření  zastřešuje  soubor  aktivit  k  určitému  tématu/prostoru  a  stanoví

přístup k řešení jednotlivých témat/problémů. Je možno je vnímat jako zásadní úkoly. Odvíjí se od vize

(resp. strategických cílů) a mají  střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace může být jak v

celém návrhovém období, tak ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak

naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Každé opatření musí obsahovat

min. 1 aktivitu. V případě potřeby lze u opatření např. uvést jeho zdůvodnění, cíle apod.

Samotná opatření mohou mít v rámci použití integrovaného přístupu dvojí charakter:

 Tematický charakter – opatření se zaměřují na řešení určitého tématu v rámci celého MOb

Hrabová, případně ve více lokalitách (např. snížení drobné kriminality v městském obvodu).

 Prostorový charakter – opatření se zaměřují na (komplexnější) řešení situace v jednotlivých

částech MOb (např. řešení nedostatku parkovacích míst na Šídlovci).

5.1 Strategická  rozvojová  oblast  1:  Urbanismus,  životní  prostředí,
technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

5.1.1 Vytvořit centrum Hrabové v návaznosti na stávající Úřad městského obvodu
Opatření:  1.1.1  Zajistit  vzájemnou  koordinaci  přístavby  ÚMOb,  kulturního  sálu  a  nového  objektu
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mateřské školy

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 1.1.1.1  Definovat  hranice
území  pro  kulturní  sál  a  MŠ
vytvářející  zázemí  pro  tyto
objekty  a  umožňující  jejich
budoucí rozvoj

2018 ÚMO 0 -

I  1.1.1.2  Vytvořit  společný
prostor  před  kulturním  sálem
a MŠ  obsahující  i  parkoviště
pro ÚMOb a poštu

2018-2022 ÚMO 2 200 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 1.1.2 Upravit prostor mezi ÚMOb a kostelem sv. Kateřiny

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.1.2.1  Konkretizovat
představu  prostoru  včetně
zpracování studie

2018-2022 ÚMO 300 městský obvod

II 1.1.2.2  Zajistit  realizaci
výstupů zpracované studie

2022-2026 ÚMO 20 000 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.2 Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec při zachování jeho architektonické
hodnoty

Opatření:  1.2.1  Modernizovat  a  revitalizovat  domy  sídliště  Šídlovce  při  zachování  architektonické
hodnoty 

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.2.1.1  Modernizovat
a revitalizovat  domy  Šídlovce
při  zachování  architektonické
hodnoty

 2018-2026
(trvale)

ÚMO 20000 městský obvod
+      

město + IROP

II 1.2.1.2  Motivovat  soukromé
vlastníky  aby  zachovávali
architektonickou  hodnotu
domů  včetně  barevného
sladění vchodů v bloku

2018-2026
(trvale)

ÚMO 4 000 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 1.2.2 Modernizovat a revitalizovat veřejná prostranství sídliště Šídlovec 

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.2.2.1  Definovat  zásady
revitalizace  a  modernizace
veřejných  prostranství  na

2018    ÚMO 0
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Opatření: 1.2.2 Modernizovat a revitalizovat veřejná prostranství sídliště Šídlovec 

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

sídlišti Šídlovec 

II 1.2.2.2  Projednat  koncepci
s obyvateli  Šídlovce
a zainteresovanými stranami

2018    ÚMO 0

II 1.2.2.3  Zajistit  realizaci
revitalizace  a  modernizace
veřejných  prostranství  na
sídlišti Šídlovec

2018-2026 ÚMO 10 000 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.3 Zachovat vodní nádrže Pilíky pro potenciální využití pro rekreaci a volný čas
Opatření: 1.3.1 Zjistit možnosti potenciálního využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.3.1.1  Ve  spolupráci
s urbanisty, hygieniky, ekology
a  případně  s  odborníky  na
rekultivace  bývalých  důlních
děl  zjistit  možnosti
a podmínky  využití  vodních
nádrží  Pilíky  pro  rekreaci
a volný čas

2018-2022 OKD+ÚMO 0 -

II 1.3.1.2 Vést jednání s vlastníky
a  zainteresovanými  stranami
(úřady)  o  možnostech
a podmínkách  potenciálního
využití  vodních  nádrží  Pilíky
pro rekreaci a volný čas

2018-2022 ÚMO 0 -

II 1.3.1.3  Projednat  výstupy
jednání  s občany  MOb
Hrabová a vybrat nejvhodnější
variantu

2022-2026 ÚMO 0 -

II 1.3.1.4  V rámci  řešení  oblasti
Pilíky  usilovat  o  vytvoření
podmínek  pro  bezpečný
pohyb zvěře

2018-2026 OKD+ÚMO 1 000 OKD/Diamo/
městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 1.3.2 Zajistit realizaci úprav prostoru vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.3.2.1  Zpracovat  konkrétní
návrh  úprav  prostoru  pro
rekreaci a volný čas

2022-2026 ÚMO 300 městský obvod

II 1.3.2.2  Vyřešit  vlastnické 2022-2026 MMO 1 000 město
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Opatření: 1.3.2 Zajistit realizaci úprav prostoru vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

poměry  ve  spolupráci
s vlastníky  a  se  Statutárním
městem Ostrava

III 1.3.2.3  Vybudovat
infrastrukturu  umožňující
využití  vodních nádrží  Pilíky  a
jejich okolí pro rekreaci

2026
(-2030)

ÚMO 200 000 OKD +
město + 

IROP

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.4 Vyřešit budoucí využití areálu mateřské školky na ulici V. Huga
Opatření: 1.4.1 Provést stavebně technické zhodnocení areálu mateřské školky na ulici V. Huga

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.4.1.1  Zadat  stavebně
technické  zhodnocení  areálu
MŠ a prověřit možnosti dalšího
využití  areálu  MŠ  na  ulici  V.
Huga  

2019    ÚMO 20 městský obvod

II 1.4.1.2  Na  základě  výstupů
rozhodnout  o  dalším  postupu
(zbourat/opravit)

2018-2022 ÚMO 0 -

II 1.4.1.3  Projednat  možnosti
řešení  areálu  s občany
a navrhnout možná využití dle
aktuálních  potřeb  a  možností
MOb Hrabová 

2022-2026 ÚMO 0 -

II 1.4.1.4  Zadat  urbanistickou
studii využití prostoru

2022-2026 ÚMO 60 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.5 Zachovat  rozsah  zeleně  na  území  městského  obvodu  Hrabová  minimálně  na
stávající úrovni (2018) a zajistit její revitalizaci

Opatření: 1.5.1 Chránit rozsah zeleně na území MOb Hrabová 

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 1.5.1.1  V souladu  s určenými
indikátory  stanovit  výchozí
stav  rozsahu zeleně  na území
MOb Hrabová

2018-2022 ÚMO 100 městský obvod

I 1.5.1.2  Na  základě  stávajícího
územního plánu MOb Hrabová
identifikovat  a  jasně  vymezit
území,  v rámci  kterých  bude
zachování zeleně prioritou

2018-2022 ÚMO 0 -

I 1.5.1.3  Bránit  zástavbě 2018-2022 ÚMO 10 000 městský obvod
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v lokalitách,  kde  je  vhodné
a potřebné zachování zeleně

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 1.5.2 Zajistit průběžnou revitalizaci zeleně na území MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.5.2.1  Zpracovat  plán
revitalizace  zeleně  na  území
MOb  Hrabová  s přihlédnutím
k opatření 2.4.2.

2022-2026 ÚMO 50 městský obvod

II 1.5.2.2 Zajistit potřebné zdroje
pro  revitalizaci  zeleně
v souladu  se  zpracovaným
plánem

2022-2026 ÚMO 10 000 městský obvod +
město

II 1.5.2.3  Zajistit  realizaci
revitalizace  v souladu  se
zpracovaným plánem

2022-2026 ÚMO 11 000 městský obvod +
město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.6 Dobudovat  kanalizační  síť  v jižní  části  a  zajistit  další  rozvoj  sítě  a  technické
infrastruktury pro napojení souvislé zástavby MOb Hrabová

Opatření: 1.6.1 Dobudovat V. a VI. etapu kanalizačního řadu na jižním konci Hrabové

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 1.6.1.1  Jednat  s  vedením
statutárního  města  Ostravy,
aby  zbývající  část  IV.  etapy,
V. a  VI.  etapa  kanalizace  na
území MOb Hrabová byla kryta
rozpočtem statutárního města
Ostravy

2018-2022 MMO 150 000 město

I 1.6.1.2  Spolupracovat
s Magistrátem  města  Ostravy
při  řešení  problémů
v souvislosti  s  zbývající  částí
IV. etapy,  V.  a  VI.  etapou
kanalizace v Hrabové

2018-2022 ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 1.6.2 Zajistit napojení každé nové zástavby na kanalizační síť v souladu s platnou legislativou

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 1.6.2.1 Zajistit,  aby developeři
zajistili  na  své  náklady
vybudování kanalizačních řadů
v místech jimi realizované nové
zástavby

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -
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Opatření: 1.6.2 Zajistit napojení každé nové zástavby na kanalizační síť v souladu s platnou legislativou

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 1.6.2.2  Zajistit,  aby  investoři
nových domů k nim vybudovali
kanalizační  přípojky  do
existujících nebo  v budoucnu
vybudovaných kanalizačních
řadů 

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.7 Rozšířit hřbitov v Hrabové 
Opatření: 1.7.1 Definovat cílovou podobu hřbitova v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.7.1.1 Zpracovat studii  cílové
podoby hřbitova

  2019    ÚMO 170 městský obvod

III 1.7.1.2 Rozhodnout o případné
stavbě  obřadní  síně  na
hřbitově a její podobě

2026
(-2030)

ÚMO 20 000 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 1.7.2 Realizovat rozšíření hřbitova

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 1.7.2.1  Zajistit  výkupy
pozemků  potřebných  pro
rozšíření hřbitova

2018-2026 MMO 15 000 město

II 1.7.2.2 Provést terénní úpravy
a  vybudovat  potřebnou
infrastrukturu  pro  rozšíření
hřbitova

2020-2026 ÚMO 42 000 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.1.8 Zachovat poštovní služby v Hrabové
Opatření: 1.8.1 Usilovat o zachování služeb pošty ve stávajícím rozsahu

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I  1.8.1.1  Spolupracovat
s Českou poštou při  vytváření
podmínek  pro  zajištění
poštovních služeb v Hrabové

2018-2026
(trvale)

ÚMO 200 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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5.1.9 Zřídit startovací byty
Opatření: 1.9.1 Usilovat o vybudování startovacích bytů v Hrabové

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

III 1.9.1.1  Ve  spolupráci
s investory  nebo  vlastní
výstavbou  usilovat
o vybudování  startovacích
bytů  novou  výstavbou  nebo
přestavbou stávajících bytů

2026
(-2030)

ÚMO 10 000 developer+
městský obvod
+město+MMR

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2 Strategická  rozvojová  oblast  2:  Dopravní  infrastruktura,  dopravní
obslužnost, klidná a bezpečná doprava

5.2.1 Vyřešit dopravu vč. klidové v oblasti sídliště Šídlovec
Opatření: 2.1.1 Usměrnit dopravu na sídlišti Šídlovec s cílem minimalizace možných kolizních situací

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.1.1.1  Zajistit  odborné
zpracování  návrhu usměrnění
dopravy  s cílem  minimalizace
kolizních  situací  v oblasti
sídliště  Šídlovec  tak,  aby
nedošlo  k nadbytečnému
prodloužení  tras  průjezdu
a tím  ke  zvýšení  negativních
dopadů dopravy

2022-2026 ÚMO 50 městský obvod

II 2.1.1.2  Na  základě  posouzení
situace a projednání  možností
s místními  obyvateli  zvýšit
rozsah  ulic  s  jednosměrným
provozem aut

2022-2026 ÚMO 0 -

II 2.1.1.3  Novou  organizaci
dopravy realizovat

2022-2026 ÚMO 200 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 2.1.2 Zlepšit možnosti parkování osobních aut v oblasti sídliště Šídlovec

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.1.2.1  Ve  spolupráci
s odborníky  odstranit
parkování nežádoucích vozidel
na ulicích sídliště Šídlovec

2018-2026
(trvale)

ÚMO 200 městský obvod

II 2.1.2.2  Navrhnout  možnosti
vytvoření  nových  parkovacích
míst  pro  potřeby  občanů
sídliště  Šídlovec  v optimálním

2018-2026
(trvale)

ÚMO 50 městský obvod
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Opatření: 2.1.2 Zlepšit možnosti parkování osobních aut v oblasti sídliště Šídlovec

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

umístění  z hlediska  občanů
a projednat  to  s občany  této
části MOb

II 2.1.2.3  Zajistit  vybudování
nových  parkovacích  míst  na
sídlišti Šídlovec

2018-2026
(trvale)

ÚMO 10 000 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.2 Usilovat o odstranění zpoplatnění Místecké (D56)
Opatření: 2.2.1 Identifikace možností odstranění zpoplatnění Místecké (D56) a jejich realizace

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.2.1.1  Podporovat  snahy
o zrušení zpoplatnění celé D56

2018-2022 ÚMO 0 -

I 2.2.1.2  Prosazovat  zrušení
zpoplatnění  D56  naz území
města  Ostravy  po  bývalý  Důl
Paskov

2018-2022 ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.3 Zajistit zklidnění dopravy po ulici Paskovské omezením nákladní dopravy
Opatření: 2.3.1 Identifikovat možnosti zklidnění dopravy po ulici Paskovské

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.3.1.1  Po  dokončení
Prodloužené  Mostní  rozšířit
zákaz  průjezdu  kamiónů  nad
12 t i na jižní část Paskovské

2019 SSMSK 0 (v rámci

stavby
Prodloužené

Mostní)

kraj

II 2.3.1.2  V  případě  potřeby
rozšířit  omezení  nákladní
dopravy v dalších úsecích

2022-2026 MMO 50 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.4 Zajistit  ochranu  obytné  zástavby  MOb  Hrabová před  hlukem  automobilové
dopravy a prioritně  vybudovat  protihlukovou  ochranu  Hrabové  podél  ulice
Místecké (D56)

Opatření: 2.4.1 Vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56)

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.4.1.1  Prioritně  požadovat
vybudování  protihlukové
zdistěny na  východní  straně
v místech,  kde  není  Místecká
(D56) odcloněna stromy

2018-2022 ŘSD 14  000 SFDI
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Opatření: 2.4.1 Vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56)

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.4.1.2  Požadovat  postupné
dobudování  protihlukové
zdistěny i v  dalších  místech
okolo Místecké (D56)

2018-2026 ŘSD 36  000 SFDI

I 2.4.1.3 Výsadbou stromů/keřů
eliminovat  hluk  z Místecké
(D56)

2018-2022 ÚMO 500 městský obvod
+ 

město+SFŽP

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření:  2.4.2 Zajistit ochranu obytné zástavby v katastru MOb Hrabová před hlukem způsobeným
automobilovou dopravou (zejména výsadbou stromů)

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.4.2.1  Identifikovat  další
místa, na nichž automobilová
doprava způsobuje nadměrný
hluk,  negativně  působící  na
obytnou zástavbu

2022-2026 ÚMO 15 městský obvod

II 2.4.2.2  Ve  spolupráci
s odborníky  nalézt  optimální
možnosti  snížení  hlukové
zátěže,  způsobené
automobilovou dopravou

2022-2026 ÚMO 50 městský obvod

II 2.4.2.3  Realizovat  odborníky
doporučená opatření, snižující
hlukovou  zátěž
z automobilové dopravy

2022-2026 ÚMO 250 městský obvod +
město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.5 Vybudovat přímý sjezd ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do Hrabové
u obchodního centra Makro Cash & Carry

Opatření:  2.5.1  Zajistit  vybudování  přímého  sjezdu  ze  směru  od  Ostravy  z Místecké  ulice  (D56)  do
Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.5.1.1  Prověřit  stav
projektové  připravenosti
a stavebního  povolení
vybudování  přímého  sjezdu
a případně  přijmout  opatření
pro urychlení procesu

2018-2022 ÚMO 0 -

II 2.5.1.2  Zajistit  pokrytí  stavby
rozpočtem statutárního města
Ostravy

2018-2022 MMO 3  337 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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5.2.6 Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na území Hrabové vybudováním kruhových
objezdů  na  křižovatkách  ulic  Mostní  –  Frýdecká  –  Buničitá  a  Paskovská  –
Prodloužená – sjezd z Místecké

Opatření: 2.6.1 Vybudovat kruhový objezd na křižovatce ulic Mostní – Frýdecká - Buničitá

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.6.1.1  Zajistit  dopracování
potřebné  projektové
dokumentace  výstavby
kruhového objezdu

2018-2022 SSMSK 2  344 kraj

I 2.6.1.2  Zajistit  získání
stavebního  povolení  pro
realizaci stavby

2018-2022 SSMSK 0 -

I 2.6.1.3 Zajistit finanční pokrytí
a realizaci stavby

2018-2022 SSMSK 20  000 OP Doprava

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření:  2.6.2  Vybudovat  kruhový  objezd  na  křižovatce  ulic  Paskovská  –  Prodloužená  –  sjezd
z Místecké

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.6.2.1 Na základě konzultace
s dopravními  odborníky
a vývoje  dopravní  situace
prověřit potřebu a naléhavost
vybudování  kruhového
objezdu  na  křižovatce  ulic
Paskovská  –  Prodloužená  –
sjezd z Místecké

2022-2026 ÚMO 0 -

II 2.6.2.2  V případě  potvrzení
potřeby  kruhového  objezdu
zajistit  dopracování  potřebné
projektové  dokumentace
výstavby kruhového objezdu a
získání stavebního povolení

2022-2026 MMO 2  000 město

II 2.6.2.3  Na  základě posouzení
naléhavosti  situace  zajistit
pokrytí  stavby  rozpočtem
statutárního města Ostravy

2022-2026 MMO 20  000 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.7 Dobudovat  a  zkapacitnit  síť  cyklostezek  na  území  Hrabové  při  zajištění  jejich
provázanosti na okolní sítě cyklostezek

Opatření: 2.7.1 Dobudovat nové úseky cyklostezek navazující na stávající cyklostezky

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.7.1.1  Zjistit  záměry  rozvoje
cyklodopravy  na  území  SMO

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -
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Opatření: 2.7.1 Dobudovat nové úseky cyklostezek navazující na stávající cyklostezky

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

a sousedních obcí

II 2.7.1.2 Vybudovat cyklostezku
směrem na Novou Bělou

2019 MMO 4  828 město

II 2.7.1.3  Dobudovat  chybějící
úseky  cyklostezky  podél  ulice
Na Rovince

2020 MMO 3  681 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 2.7.2 Zvýšit bezpečnost průjezdu kolizními místy cyklotras

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.7.2.1  Ve  spolupráci
s odborníky  navrhnout
a zrealizovat  zvýšení
bezpečnosti křížení  cyklotrasy
a  pěší  trasy  u  podchodu
u Benziny

2018-2022 MMO 100 město

II 2.7.2.2 Vybudovat cyklostezku
podél ulice Prodloužené

2022-2026 ÚMO 2  000 městský obvod

II 2.7.2.3  Zvýšit  bezpečnost
cyklistů  na  Domovské  ulici
(např. omezením provozu aut)

2018-2026 ÚMO 150 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.8 Zajistit  dostatečnou  kapacitu  a  kvalitu  komunikací  ve  vesnické  části  a  u  nové
výstavby zajistit závazky developerů 

Opatření:  2.8.1  Vytvořit  systém  zajišťující  dodržení  závazků  developerů,  spojených  s vybudováním
potřebné infrastruktury u nové výstavby

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.8.1.1  Ve  spolupráci
s odborníky,  právníky  a  se
zainteresovanými  subjekty
(zejména statutárním městem
Ostrava)  navrhnout  systém
závazků  developerů,
spojených  s vybudováním
potřebné  infrastruktury
u nové  výstavby  (zejména  se
jedná o zpevněné komunikace
a veřejné osvětlení)

2018-2022 ÚMO 0 -

I 2.8.1.2 Zavést tento systém do
běžného používání

2018-2022 ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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Opatření: 2.8.2 Zajistit dostatečnou kapacitu parkování u nových a rekonstruovaných komunikací

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 2.8.2.1  U  nově  budovaných
komunikací či domů požadovat
adekvátní  počet  parkovacích
míst

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 2.8.2.2   U  rekonstruovaných
komunikací  se  s  ohledem  na
místní  podmínky  snažit
o zlepšení parkování.

2018-2026
(trvale)

ÚMO 10  000 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.2.9 Napojit ul. Poplužní na prodlouženou Mostní
Opatření: 2.9.1 Prověřit možnosti propojení ul. Poplužní s prodlouženou Mostní

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.9.1.1  Ve  spolupráci
s odborníky  prověřit  možnost
připojení  propojení  od  ul.
Poplužní  na prodlouženou
Mostní

2018-2022 ÚMO 0 -

II 2.9.1.2  Ve  spolupráci
s odborníky  zajistit  zpracování
územní  studie  zástavby  mezi
ul.  Poplužní  a  prodlouženou
Mostní obsahující propojení ul.
Poplužní  s prodlouženou
Mostní

2018-2022 MMO 100 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 2.9.2 Napojit ul. Poplužní na prodlouženou Mostní

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.9.2.1  Upravit  sjezd
z prodloužené  Mostní  na
příjezd k nové zástavbě

2022-2026 ÚMO 2  000 developer

II 2.9.2.2  Stanovit  pro
developera  nové  zástavby
v tomto  místě  podmínku
výstavby  zpevněné
komunikace  od  prodloužené
Mostní k ul. Poplužní

2022-2026 ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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5.2.10 Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do Hrabové
Opatření: 2.10.1 Zajistit potřebný rozsah autobusové dopravy do vesnické části

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 2.10.1.1  Udržet,  případně
zlepšit,  stávající  rozsah
autobusové  dopravy  do
vesnické části

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 2.10.2 Iniciovat zavedení tramvajové dopravy do průmyslové zóny

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

III 2.10.2.1  Iniciovat  zpracování
studie  trasy  tramvajové
dopravy  do  průmyslové  zóny
obsluhující  také  lokalitu
Šídlovec  na  Magistrátu  města
Ostravy a DPO

2018-2026 ÚMO 0 -

III 2.10.2.2  Zakotvit  zvolenou
trasu  do  územního  plánu
a hledat  finanční  zdroje  pro
stavbu tramvajové tratě

2018
(-2030)

MMO 500  000 OP Doprava

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.3 Strategická rozvojová oblast 3: Bezpečnost občanů 

5.3.1 Zlepšit  zajištění  bezpečnostní  situace  v Hrabové  instalací  elektronických
bezpečnostních systémů 

Opatření: 3.1.1 Instalovat kamerové bezpečnostní systémy ve vybraných problémových lokalitách

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 3.1.1.1  Ve  spolupráci  s MP
a PČR  určit  problémové
lokality,  vhodné  pro  instalaci
bezpečnostních  kamerových
systémů

2018-2022 ÚMO 0 -

II 3.1.1.2  Instalovat
bezpečnostní  kamerový
systém  v  přírodním  parku
Hrabovjanka

2018-2026 MMO 150 město

II 3.1.1.3  Zajistit  instalace
bezpečnostní  kamerových
systémů  v  dalších  vybraných
lokalitách

2022-2026 MMO 750 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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Opatření: 3.1.2 Instalovat fotopasti ve vybraných problémových lokalitách

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 3.1.2.1  Ve  spolupráci
s odborníky  určit  problémové
lokality,  vhodné  pro  instalaci
fotopastí

2018-2022 ÚMO 0 -

II 3.1.2.2  Instalovat  fotopasti
v místech  nedovoleného
ukládání odpadu

2018-2026
(trvale)

ÚMO 5+25/rok městský obvod

II 3.1.2.3  Instalovat  dočasně
fotopasti  v  místě  aktuálního
opakovaného  výskytu  trestné
činnosti

2018-2026
(trvale)

ÚMO 25/rok městský obvod

II 3.1.2.4  Zajistit  instalace
fotopastí  v dalších  vybraných
lokalitách

2018-2026
(trvale)

ÚMO 25/rok městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.3.2 Zlepšit  bezpečnostní  situaci  v Hrabové  zajištěním  koordinace  složek  IZS
Úřadem městského obvodu

Opatření: 3.2.1 Více využít Městskou policii k prevenci kriminality v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 3.2.1.1  Usilovat  o  zvýšení
hlídkové  činnosti  MP
v obdobích  zvýšené  trestné
činnosti

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

I 3.2.1.2  V  případě
opakovaného  výskytu  trestné
a přestupkové činnosti v určité
lokalitě  usilovat  o  operativní
rozšíření hlídkové činnosti MP
v  této  lokalitě  v  koordinaci
s PČR

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 3.2.2 Zvýšit dohled PČR nad trestnou a přestupkovou činností v obvodu

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 3.2.2.1  Usilovat  o  zvýšení
hlídkové  činnosti  PČR
v obdobích  zvýšené  trestné
činnosti v rámci MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

I 3.2.2.2  Usilovat  o  zvýšení
četnosti  dohledu  PČR  na
porušování  zákazu  vjezdu
nákladních vozidel na katastru

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -
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Opatření: 3.2.2 Zvýšit dohled PČR nad trestnou a přestupkovou činností v obvodu

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

MOb Hrabová

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 3.2.3 Zvýšit připravenost obvodu na řešení krizových situací 

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 3.2.3.1.  Spolupracovat  se
složkami IZS (především s SDH)
na  zajištění  řešení  krizových
situací

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.3.3 Zabránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů na území MOb Hrabová
Opatření: 3.3.1 Nepřipustit vznik ubytoven pro nepřizpůsobivé občany na území MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 3.3.1.1  Monitorovat  využití
bytového fondu, který není ve
správě MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 3.3.1.2  V  případě  větší
koncentrace nepřizpůsobivých
občanů  v  určitém  objektu  na
území  MOb  Hrabová  vyhlásit
v místě zónu bez doplatku na
bydlení

2018-2026
(trvale)

MMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření:  3.3.2 Bránit  koncentraci  nepřizpůsobivých občanů z  jiných obvodů či  obcí  na území MOb
Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 3.3.2.1 Požadovat od Městské
policie  zvýšený  dohled
v místech  opakovaného
narušování veřejného pořádku

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 3.3.2.2  Vymísťovat
bezdomovce  z  území  MOb
Hrabová

2018-2026
(trvale)

MP 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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5.3.4 Zlepšit  informovanost  rozšířením  přenosu  informací  mezi  Úřadem  městského
obvodu a občany elektronickou formou

Opatření: 3.4.1 Zvýšit informovanost o akcích na území MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 3.4.1.1  Průběžně  zajišťovat
přehledné  a  aktuální  webové
stránky obvodu

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 3.4.1.2  Vytvořit  systém
automatického  odesílání
informací  o  akcích  emailem
občanům,  kteří  o  to  projeví
zájem

2018-2022 ÚMO 30 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 3.4.2 Zvýšit informovanost o havarijních situacích v MOb Hrabová či přilehlém okolí

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 3.4.2.1  Vytvořit  systém
automatického  odesílání
informací  o  havarijních
situacích  v MOb  Hrabová  či
v přilehlém okolí  formou SMS
zpráv  občanům,  kteří  o  to
projeví zájem

2019 ÚMO 30 městský obvod

II 3.4.2.2  Zvýšit  využití místního
rozhlasu k informování občanů
o havarijních  situacích v MOb
Hrabová či v přilehlém okolí

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 3.4.3 Zlepšit dostupnost kvalitního a rychlého internetu v městském obvodu Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 3.4.3.1  HledatZvážit možnosti
vybudování  páteřní  optické
sítě  v městském  obvodu
Hrabová

2018-2026 ÚMO 45 110
40  000

městský obvod
+město

+provozovatel

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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5.4 Strategická rozvojová oblast 4: Péče o výchovu dětí a mládeže

5.4.1 Vybudovat novou mateřskou školu v sousedství Úřadu MOb Hrabová
Opatření: 4.1.1 Zajistit potřebnou dokumentaci a součinnost pro zajištění výstavby nové mateřské školy
v sousedství ÚMOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 4.1.1.1  Dokončit  projektovou
přípravu  a  získat  stavební
povolení  na  výstavbu  nové
mateřské  školy  v sousedství
ÚMOb Hrabová

2019 ÚMO 970 městský obvod

I 4.1.1.2 Zajistit finanční pokrytí
stavby dotací

2018-2022 ÚMO 30 000 město

I 4.1.1.3 Vytvářet podmínky pro
co  nejdřívější  realizaci  stavby
MŠ  a  její  pokud  možno
bezproblémový průběh

2018-2022 ÚMO 80  000 městský obvod
+

město

II 4.1.1.4  Zajistit  provázanost
konečné  podoby  MŠ  se
záměrem  vytvoření  nového
centra MOb Hrabová

2018-2022 ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.4.2 Dovybavit a průběžně modernizovat základní školu v Hrabové
Opatření:  4.2.1 Ve spolupráci  s vedením školy a MMO vytvořit  plán do roku 2026, zajišťující  stav a
vybavenost školy, odpovídající  aktuálním požadavkům na základní vzdělávání a zajišťující atraktivitu
školy pro žáky, rodiče a učitele

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 4.2.1.1  Definovat  potřeby
dovybavení  učeben
a modernizace školy

2018-2022 ZŠ Paskovská 0 -

I 4.2.1.2  Prověřit  možnosti
finanční  pokrytí  z dotačních
zdrojů

2018-2022 ZŠ Paskovská 5  500 IROP                   +
městský obvod

II 4.2.1.3  Zajistit  dovybavení
učeben  a  průběžnou
modernizaci školy

2018-2026
(trvale)

ZŠ Paskovská 60  000 IROP                   +
městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.4.3 Podporovat zájmovou činnost dětí a mládeže
Opatření: 4.3.1 Podporovat zájmové kroužky pro děti a mládež

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 4.3.1.1  Ve  spolupráci  se
zainteresovanými  subjekty
vytvořit  systém  podpory

2018 ÚMO 0 -
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Opatření: 4.3.1 Podporovat zájmové kroužky pro děti a mládež

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

zájmové  činnosti  dětí
a mládeže v MOb Hrabová

II 4.3.1.2  Na  základě  znalosti
zájmu  dětí  a  mládeže
o zájmové kroužky a v souladu
s vytvořeným  systémem
poskytovat  podporu
subjektům,  zajišťujícím
zájmovou  činnost  pro  děti
a mládež v MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 350/rok městský obvod

II 4.3.1.3  Na  základě  znalosti
zájmu  dětí  a  mládeže
o zájmové kroužky a v souladu
s vytvořeným  systémem
vytvářet  materiální
a prostorové  zázemí  pro
zájmovou  činnost  dětí
a mládeže v MOb Hrabová 

2018-2026
(trvale)

ÚMO 100 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 4.3.2 Spolupracovat s dětským domovem v Hrabové

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 4.3.2.1  Spolupracovat
s dětským  domovem  zejména
při přípravě mládeže umístěné
v  dětském  domově  na  vstup
do samostatného života

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.4.4 Zachovat a průběžně modernizovat knihovnu
Opatření: 4.4.1 Zajišťovat podmínky pro zachování knihovny v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 4.4.1.1  Ve  spolupráci  se
zainteresovanými  subjekty
vytvářet  finanční,  prostorové
a materiální  podmínky  pro
zachování  knihovny  v MOb
Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 20/rok městský obvod

II 4.4.1.2  Popularizovat  služby
knihovny  a  tím  podporovat
využívání jejích služeb

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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Opatření: 4.4.2 Průběžně modernizovat knihovnu tak, aby její stav odpovídal aktuálním požadavkům a
motivoval občany k využívání jejích služeb

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 4.4.2.1  Průběžně  sledovat
potřeby  knihovny  a  podněty
na její modernizaci

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 4.4.2.2  Zajistit  průběžnou
modernizaci knihovny

2018-2026
(trvale)

MMO 1  000 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.5 Strategická rozvojová oblast 5: Zdravotnictví, sociální služby a péče o
seniory

5.5.1 Vybudovat další bydlení pro seniory v MOb Hrabová
Opatření: 5.1.1 Zajistit soulad kapacit s požadavky na bydlení pro seniory v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 5.1.1.1  Průběžně  sledovat
uspokojování  potřeb  bydlení
pro seniory v MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

I 5.1.1.2 Zajišťovat s předstihem
potřebné  navýšení  kapacit
malometrážních
bezbariérových  bytů  pro
seniory v MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 50  000 MMR

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření:  5.1.2  Podporovat  snahy  investorů  a  developerů  o  výstavbu  bydlení  pro  seniory  v MOb
Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 5.1.2.1  Podporovat  snahy
seriózních  developerů
o výstavbu bydlení pro seniory
v Hrabové

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

III 5.1.2.2  V  případě  možnosti
sdružené  investice  podpořit
možnost  bydlení  seniorů
z MOb  Hrabová  v  okolních
městských částech

2026
(-2030)

ÚMO 10  000 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
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5.5.2 Podporovat služby a aktivity pro seniory, přispívající ke klidnému trávení jejich
života v domácích podmínkách

Opatření: 5.2.1 Zajistit služby pro seniory a nemohoucí v MOb Hrabová v domácí péči

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 5.2.1.1  Podporovat
pečovatelskou službu a zajistit
její  nabídku  odpovídající
požadavkům

2018-2026
(trvale)

ÚMO 7/rok městský obvod

I 5.2.1.2  Podporovat  subjekty
poskytující  služby  seniorům
v domácí péči

2018-2026
(trvale)

ÚMO 20/rok městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 5.2.2 Vytvářet nové aktivity pro seniory v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 5.2.2.1  Zřídit  denní  stacionář
pro seniory v MOb Hrabová

2022-2026 ÚMO 1  000 soukromé nadace

II 5.2.2.2  Podporovat
a organizovat  přednášky,
vzdělávací  a  jiné akce vhodné
pro seniory v MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 230/rok městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.5.3 Vytvářet podmínky pro práci lékařů v rámci MOb Hrabová
Opatření: 5.3.1 Průběžně modernizovat lékařská zařízení, sloužící lékařům při péči o zdraví občanů MOb
Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 5.3.1.1  Spolupracovat  s  lékaři
a sledovat jejich potřeby

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 5.3.1.2  Dle  potřeb  lékařů
modernizovat lékařská zařízení
a  zvážit  možnost  vybudování
moderního  zdravotního
ambulantního  střediska   pro
děti a dospělé (např. v areálu
dnešní MŠ na ul. V. Huga)

2018-2026
(trvale)

ÚMO 100 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 5.3.2 Vytvářet podmínky pro zajištění dostupnosti lékařské péče pro obyvatele MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 5.3.2.1  Dle  potřeby  vytvářet 2018-2026 ÚMO 0 -
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Opatření: 5.3.2 Vytvářet podmínky pro zajištění dostupnosti lékařské péče pro obyvatele MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

pro lékaře atraktivní podmínky
k provozování  jejich  praxe
poskytující  zdravotní  péči
obyvatelům  MOb  Hrabová
(zejména atraktivním nájmem)

(trvale)

II 5.3.2.2  Dle  potřeby  se  snažit
zajistit  lékaře  k zajištění
zdravotní  péče  přidělením
obecního bytu k pronájmu

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.6 Strategická  rozvojová  oblast  6:  Spolková  činnost,  volnočasová  a
rekreační nabídka

5.6.1 Vybudovat kulturní sál
Opatření: 6.1.1 V návaznosti na objekt ÚMOb vybudovat kulturní sál pro potřeby MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 6.1.1.1  Dokončit  projektovou
přípravu  s přihlédnutím
k vazbě  na  tvorbu  nového
centra MOb Hrabová

2020 ÚMO 962 městský obvod

I 6.1.1.2  Zajistit  stavební
povolení pro realizaci stavby

2020 ÚMO 0 -

I 6.1.1.3 Zajistit realizaci stavby 2018-2022 ÚMO 25  000 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.6.2 Vybudovat sportovní halu
Opatření: 6.2.1 Zajistit vybudování sportovní haly v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.2.1.1  Zajistit  výkup
nemovitostí  a  převod
pozemků  pod  budoucí
sportovní halou do vlastnictví
obce

2018-2026 ÚMO
+

TJ Sokol

4 000 městský obvod

II 6.2.1.12 Dokončit projektovou
přípravu  pro  výstavbu
sportovní haly v MOb Hrabová

20220-
2026

TJ Sokol,
příp. ÚMO 

1  000 město

II 6.2.1.23 Zajistit  stavební
povolení pro realizaci stavby

2022-2026 ÚMO 0 -

II 6.2.1.34 Zajistit  finanční  krytí
stavby formou dotace

2022-2026 ÚMO 95  000 Nár.sportovní agentura +
město +
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Opatření: 6.2.1 Zajistit vybudování sportovní haly v MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

městský obvod

II 6.2.1.45 Zajistit  realizaci
stavby

2022-2026 ÚMO 95  000 Nár.sportovní agentura +
město +

městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.6.3 Revitalizovat areál TJ Sokol
Opatření: 6.3.1 Vytvořit podmínky pro revitalizaci areálu TJ Sokol

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.3.1.1  Bezúplatně  převést
areál  TJ  Sokol  do  vlastnictví
obce

2018-2026 ÚMO
+

TJ Sokol 

10 městský obvod

II 6.3.1.21 Zpracovat  studii
cílové podoby areálu

201820-
2026

TJ Sokol+
ÚMO

 

150 městský obvod

II 6.3.1.32 Projednání  studie
cílové  podoby  areálu  se
zainteresovanými subjekty

201820-
2026

TJ Sokol+
ÚMO 

0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 6.3.2 Příprava projektové dokumentace a realizace revitalizace areálu TJ Sokol

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.3.2.1  Zpracování  projektové
dokumentace  a  zajištění
potřebných povolení pro prvky
revitalizace areálu TJ Sokol

201820-
2026

TJ Sokol
+ÚMO

500 město +
městský obvod +
Čes.unie sportu +

Nár. sportovní agentura

II 6.3.2.2  Prověřit  možnosti
finančního krytí realizace prvků
revitalizace areálu TJ Sokol

201820-
2026

TJ Sokol
+ÚMO

0 -

II 6.3.2.3  Postupná  realizace
revitalizace areálu TJ Sokol

2022-2026 TJ Sokol
+ÚMO

20  000 město + Nár.
sportovní agentura

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.6.4 Vytvářet zázemí pro cyklisty 
Opatření: 6.4.1 Vybudovat nabíjecí stanici pro elektrokola na území MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis.Kč)

Zdroj financování

III 6.4.1.1  Vytipovat  optimální
umístění pro stavbu stanice

2026 (-2030) ÚMO 0 -

III 6.4.1.2  Zajistit  potřebnou
dokumentaci a povolení

2026 (-2030) ÚMO 50 městský obvod

III 6.4.1.3  Zajistit  finanční  krytí
stavby

2026 (-2030) ÚMO 100 ČEZ/           městský
obvod
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Opatření: 6.4.1 Vybudovat nabíjecí stanici pro elektrokola na území MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis.Kč)

Zdroj financování

III 6.4.1.4 Realizace stavby 2026 (-2030) ÚMO 100 ČEZ/městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 6.4.2 Vybudovat na vybraných místech odpočívky pro cyklisty

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.4.2.1  Ve  spolupráci
s odborníky  určit  optimální
umístění  odpočívek  v rámci
MOb Hrabová

2022-2026 ÚMO 0 -

II 6.4.2.2  Zajistit  potřebnou
dokumentaci  odpočívek
a povolení

2022-2026 ÚMO 270 městský obvod

II 6.4.2.3 Vybudování odpočívek 2022-2026 ÚMO 270 městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření: 6.4.3 Vybudovat na vybraných místech stojany pro kola

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.4.3.1  Ve  spolupráci
s odborníky
a zainteresovanými  subjekty
vytipovat  umístění  stojanů  na
kola v rámci MOb Hrabová

2019-2026 ÚMO 0 -

II 6.4.3.2  Zajistit  vhodné
technické  provedení  stojanů
na  kola  a  potřebnou
dokumentaci a povolení

2019 MMO 0 -

II 6.4.3.3  Pořízení  a  instalace
stojanů na kola

2020-2026 MMO 100 město

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.6.5 Vytvářet  lepší  podmínky  pro  sbor  dobrovolných  hasičů  vč.  výchovy  mladých
hasičů

Opatření: 6.5.1 Vytvořit prostory pro uskladnění výstroje a výchovu mladých hasičů

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.5.1.1  Zajistit  uvolnění
obecního  bytu  v  hasičské
zbrojnici pro vytvoření prostor
pro  uskladnění  výstroje
a výchovu mladých hasičů

2019 ÚMO 0 -

II 6.5.1.2  Upravit  prostory  pro
uskladnění výstroje  a výchovu

2019 SDH 0 -
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Opatření: 6.5.1 Vytvořit prostory pro uskladnění výstroje a výchovu mladých hasičů

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

mladých hasičů

II 6.5.1.3  Průběžně
modernizovat  hasičskou
zbrojnici

2022-2026 ÚMO 11  000 MV +          město
+

městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.6.6 Připomínat historii Hrabové pro posilování sounáležitosti občanů s obvodem
Opatření: 6.6.1 Vytvářet podmínky pro připomínání historie a tradic Hrabové

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 6.6.1.1  Zajistit  podmínky  pro
vytvoření  expozice  o  historii
a tradicích Hrabové

2018-2026 ÚMO 11  100 městský obvod

II 6.6.1.2  Pořádat  přednášky
a případně  vydávat  publikace
o historii a tradicích Hrabové

2018-2026
(trvale)

ÚMO 10/rok městský obvod

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.7 Strategická rozvojová oblast 7: Podnikání a pracovní příležitosti

5.7.1 Zamezit podnikání zatěžující občany negativními vlivy
Opatření: 7.1.1 Odstranit zdroje zápachu a hluku na území MOb Hrabová

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 7.1.1.1  Identifikovat  zdroje
zápachu  a  hluku
z podnikatelských aktivit

2018-2026
(trvale)

ÚMO 400 městský obvod

I 7.1.1.2 Vytvářet účinný tlak ve
spolupráci s úřady na původce
zápachu  a  hluku
z podnikatelských  aktivit
s cílem jeho  odstranění

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření:  7.1.2  Nepřipustit  vznik  nových  podnikatelských  aktivit,  obtěžujících  občany  zápachem,
hlukem či nadměrnou nákladní dopravou

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 7.1.2.1  Monitorovat  snahy
a záměry  realizace  nových
podnikatelských  aktivit  na
území MOb Hrabová

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -
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Opatření:  7.1.2  Nepřipustit  vznik  nových  podnikatelských  aktivit,  obtěžujících  občany  zápachem,
hlukem či nadměrnou nákladní dopravou

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

I 7.1.2.2  Ve  spolupráci
s relevantními  úřady
a institucemi  nepřipustit  vznik
nových  podnikatelských
aktivit,  obtěžujících  občany
zápachem,  hlukem  či
nadměrnou nákladní dopravou

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

5.7.2 Podporovat služby občanům poskytované živnostníky
Opatření:  7.2.1 Vytvářet  atraktivní  podmínky pro živnostníky na území MOb Hrabová,  poskytujících
služby občanům

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 7.2.1.1  Vytvořit  systém
podpory  živnostníků na území
MOb  Hrabová,  poskytujících
služby občanům

2018-2022 ÚMO 0 -

II 7.2.1.2  Živnostníkům,
poskytujícím  služby  občanům
v obecních  prostorách
poskytovat  atraktivní  nájmy
v souladu  s vytvořeným
systémem podpory

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 7.2.1.3  Živnostníkům,
usilujícím  o  výstavbu  objektu
na  území  MOb  Hrabová  pro
poskytování  služeb  občanům,
poskytovat  potřebnou
součinnost  a  podporu
v souladu  s vytvořeným
systémem podpory

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

Opatření:  7.2.2  V souladu  s vytvořeným  systémem  podpory  živnostníků  na  území  MOb  Hrabová
podporovat zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

II 7.2.2.1 Vytvoření prostoru pro
zajištění  informovanosti
občanů  o  poskytovaných
službách v Hrabovských listech

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -

II 7.2.2.2 Vytvoření prostoru pro
zajištění  informovanosti

2018-2026
(trvale)

ÚMO 0 -
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Opatření:  7.2.2  V souladu  s vytvořeným  systémem  podpory  živnostníků  na  území  MOb  Hrabová
podporovat zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách

Důle-
žitost

*
Aktivity k naplnění opatření

Termín
realizace
(od – do)

Odpovědnost
Náklady
(v tis. Kč)

Zdroj financování

občanů  o  poskytovaných
službách  na  webu  MOb
Hrabová

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

6 Rozvojové aktivity dle strategických rozvojových oblastí a cílů
Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, rok(y)
realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. U každé
rozvojové aktivity je vhodné stanovit:

 Důležitost (priorizace) – vyjádření významové důležitosti/potřebnosti/nezbytnosti jednotlivých
aktivit (uvědomění si, co se musí udělat určitě a co lze odložit). Hodnocení důležitosti provede
pracovní skupina, příp. zastupitelstvo MOb. Hodnocení může být slovní na základě společné
diskuze (např. kategorie: vysoká, střední, nízká; je možné vytvořit si i vlastní kategorie), nebo
je možné využít např. bodování ze strany členů pracovní skupiny.

 Termíny  –  rok(y)  realizace  zejména  s  ohledem  na  finanční  možnosti  MOb  a  na  logickou
návaznost jednotlivých činností, v případě průběžných (stálých) aktivit lze uvést celé období
platnosti strategie, nebo označení „průběžně“.

 Odpovědnost  za  realizaci  –  určení  subjektů,  které  budou  zajišťovat  faktické  naplňování
aktivity.

o Pozn.:  Smyslem  tohoto  bodu  je  vyjednat  a  ve  strategii  zakotvit,  kdo  se  o  danou
činnost  bude starat.  Není  tedy  vhodné  plošně uvádět  zastupitelstvo  (které  má ze
zákona formální zodpovědnost), ale je lepší uvádět subjekty/pozice osob, které přímo
zajistí plnění dané aktivity (např. starosta, ZŠ, myslivci, hasiči, odbor XY apod.).

 Náklady – odhad nákladů na realizaci aktivity.

 Zdroje financování – rozlišení  aktivit,  které budou plně financovány z rozpočtu MOb a ty,
jejichž realizace se odvíjí od získání dotačních prostředků (včetně uvedení předpokládaného
zdroje dotace, např. krajský rozpočet, státní rozpočet, fondy EU apod.). Tato informace pak
bude využívána při sestavování rozpočtů a rozpočtových výhledů MOb.

Charakteristiku  aktivity  je  možné  rozšířit  o  podrobnější  popis  –  například  vzájemné  vazby  mezi
aktivitami, hodnocení významu, rizika realizace, územní rozsah (lokalizaci), vazby na jiné rozvojové
programy a územně plánovací dokumentace, dotační potenciál, atd.).  Z hlediska posílení významu
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opatření a získání dotačních prostředků je vhodné porovnat navržená opatření a aktivity s opatřeními
rozvojových koncepcí města příp. kraje.

Návrh formuláře pro detailní popis aktivity:

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědnost za realizaci

Koordinace realizace

Harmonogram

Odhadované náklady

Možné zdroje financování

Spolupracující aktéři

Ukazatele hodnocení

Důležitost

7 Podpora realizace 
Pro úspěšnou implementaci zpracované strategie rozvoje městského obvodu Hrabová je zapotřebí

stanovit,  jakým  způsobem  bude  probíhat  naplňování  vytčených  cílů  a  s  tím  spojená  realizace

navrhovaných záměrů – opatření a aktivit. V rámci úspěšného naplnění všech naformulovaných cílů

je  nutné  zapojit  všechny  aktéry  a  zainteresované  subjekty  rozvoje  městského  obvodu.  Cílem

vytvoření dokumentu bylo, aby byl „živý“, sloužil k rozvoji městského obvodu a byl kontrolovatelný

občany  MOb,  spolky,  neziskovými  i  podnikatelskými  subjekty,  působícími  na  území  MOb.

Předpokládá  se  vyšší  zapojení  občanů  do  diskuze  o  konkrétních  projektech  vycházejících  ze

strategického plánu.

7.1 Zpřístupnění dokumentu
Dokument bude zpřístupněn na internetových stránkách MOb Hrabová a zároveň bude k nahlédnutí

či zapůjčení v listinné podobě na Úřadu MOb.

7.2 Personální  a  organizační  zajištění  realizace  strategie  rozvoje  MOb
Hrabová

Za  naplňování  strategie  MOb  Hrabová  se  bude  vedle  členů  rady  MOb  tvořících  „řídící  skupinu“

podílet i „kontrolní a iniciační skupina“ která z pohledu personálního obsazení naváže na původní

pracovní skupinu, zřízenou pro účely přípravy tohoto strategického plánu. 

Strategie rozvoje MOb bude neprodleně po jeho finalizaci, kterou zajistí vedení MOb ve spolupráci

s pracovní  skupinou  a  pracovníky  ÚMOb  Hrabová,  zveřejněna  a  projednána  s občany,  případné

náměty budou vypořádány a dokument schválen zastupitelstvem MOb. Následně bude dokument

zpřístupněn  na  internetových  stránkách  MOb  Hrabová  a  dokument  se  tímto  stane  veřejně

kontrolovatelným. 

Následně bude nutno prověřit  soulad záměrů strategického plánu s  územním plánem a iniciovat

pořízení změny územního plánu v případech rozporu se záměrem strategického plánu. 

                                                                                                        Stránka 43 z 45



Před  rozhodnutím  o  realizaci  konkrétního  záměru  budou  vždy  připraveny  relevantní  podklady,

zejména  odborné  posudky  a  stanoviska  zainteresovaných  subjektů  a  záměr  bude  projednán

s veřejností.

7.2.1 Řídící skupina
Řídící  skupina bude tvořena členy rady a tajemníkem ÚMOb. Na základě změn na pozicích bude

aktualizováno i sestavení řídící skupiny.

Funkce Jméno

Starosta Igor Trávníček

Místostarosta Vladislava Kopitzová

Člen rady Jiří Dolejška

Člen rady Petr Balušek

Člen rady Jiřina Kelnarová

Tajemník ÚMOb Ing. Jan Socha

Úkolem řídící skupiny bude především na základě zpracovaných podkladů a podnětů od kontrolní

a iniciační skupiny řídit a usměrňovat realizaci strategie rozvoje MOb a iniciovat realizaci rozvojových

opatření a aktivit, vyhledávat a zajišťovat zdroje jejich financování, projednávat podněty, vztahující se

k realizaci opatření a aktivit, schvalovat zprávy o realizaci, projednávat změny, zajišťovat aktualizaci

a revizi dokumentu, delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby. Řídící skupina je

rovněž  odpovědna za  promítnutí opatření  a  aktivit  či  jejich  výstupů do relevantních dokumentů,

souvisejících  s rozvojem  MOb  (např.  do  územního  plánu,  rozpočtu  apod.),  stejně  tak  jako  za

promítnutí  relevantních  norem,  legislativních  dokumentů  či  aktů  nadřízených  institucí  do

strategického plánu rozvoje MOb. Činnost řídící skupiny bude vykonávána v rámci jednání rady MOb.

7.2.2 Kontrolní a iniciační skupina
Úkolem  kontrolní  a  iniciační  skupiny  bude  jednat  kontrolovat  realizaci  strategie  MOb  a  jednak

iniciovat  případné  změny,  aktualizace  či  další  potřebné  aktivity,  zajišťující  naplňování  strategie

rozvoje MOb a jeho aktualizaci. Personální obsazení kontrolní a iniciační skupiny naváže na původní

pracovní skupinu, zřízenou pro účely přípravy tohoto strategického plánu. Pro zachování kontinuity

bude řídící skupina usilovat o minimalizaci změn v personálním složení kontrolní a iniciační skupiny.

Snahou by mělo být i  po volbách neobměnit  více než maximálně 1/4 členů této skupiny.  Změny

složení by mělo schvalovat zastupitelstvo MOb (tzn. muselo by si  vyhradit rozhodování o tomto).

Předsedou skupiny bude vždy starosta a místopředsedou místostarosta. Kontrolní a iniciační skupina

se bude scházet dle potřeby (na základě podnětu řídící  skupiny nebo svých členů), nejméně však

jedenkrát ročně.

Funkce Jméno

Předseda skupiny Igor Trávníček

Místopředseda skupiny Ing. Bohumil RundtVladislava Kopitzová

Člen Libor PilchMiroslav Houžvička

Člen Vladislava KopitzováIng. Bohumil Rundt

Člen Petr NovákIng. Jiří Skalský

Člen Mgr. Alica Strnišťová

Člen Pavel ŽižkaIng. Jan Socha

Člen Ing. Jan Dvořák
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Člen Ing. Květoslava Hrabovská

Člen Ing. Bedřich Chlupatý

Člen Mgr. Petr ŽižkaIng. Miroslav Poláček

Člen Mgr. Jan ŠumberaMgr. Jiří Slepička

7.3 Monitorování průběhu realizace strategie rozvoje MOb Hrabová
Pro  optimální  naplňování  vytčených  cílů  je  nezbytné  pozorně  sledovat  dílčí  dosažené  úspěchy  –

průběžně  hodnotit  naplňování  rozvojových  aktivit  a  plnění  indikátorů.  Základním  nástrojem

monitoringu je zpráva o průběhu realizace strategie rozvoje MOb, která bude zpracovávána jednou

ročně v návaznosti na sestavení ročního rozpočtu a projednána kontrolní a iniciační i řídící skupinou.

Součástí této zprávy bude přehled o aktivitách realizovaných v uplynulém období (zpravidla roce),

přehled o plnění  indikátorů,  zdůvodnění  odchylek  od plánovaného průběhu realizace a  případné

návrhy změn samotného dokumentu. Zpráva bude předložena zastupitelstvu MOb.

7.4 Aktualizace strategie rozvoje MOb Hrabová
Strategie rozvoje MOb bude průběžně revidována, případně aktualizována v návaznosti na průběh

realizace  jejich  dílčích  částí.  Podnětem  k  aktualizaci  strategie  může  být  závažná  změna  vnějších

podmínek,  naplnění  jeho  části,  či  potřeba  stanovení  nových  cílů  (neměla  by  však  být  vyvolána

změnou politické reprezentace MOb).  Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději  v roce

2026 formou zpracování návazného dokumentu.

Změny strategie rozvoje MOb budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument

s označením  data,  ke  kterému  se  vztahuje.  Dokument  bude  v  úvodu  obsahovat  seznam  revizí.

Aktualizace strategie rozvoje MOb a její změny budou schváleny zastupitelstvem MOb. Aktuální verze

dokumentu bude zveřejněna na internetových stránkách MOb.

7.5 Financování realizace strategie rozvoje MOb Hrabová
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je rozpočet MOb. U řady aktivit se předpokládá

také  možnost  spolufinancování  z  veřejných  rozpočtů  (kraj,  ČR,  fondy  EU).  Předpokládané  zdroje

financování  jednotlivých  aktivit  budou  popsány  přímo  u  jednotlivých  aktivit.  Možnosti  získávání

dotací na jednotlivé projekty budou systematicky sledovány.

Strategie rozvoje MOb jsou základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního

výhledu ale i rozpočtu MOb na následující období (zpravidla rok).

Řídící a kontrolní a iniciační skupina na základě monitorovací zprávy o průběhu plnění aktivit strategie

rozvoje  MOb  vypracují  společně  ke  konci  rozpočtového období  návrh  rozpočtu  na  nové  období

(zpravidla rok), zahrnující informace o finančních tocích týkajících se aktivit strategie rozvoje MOb.

Výdaje  spojené  s naplňováním cílů  budou v  rozpočtu  MOb označeny.  Díky  tomu bude mít  MOb

přehled, jaké prostředky na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá. 
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